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Zveza: Napovedane aktivnosti za odpravo nepravilnosti/anomalij plačnega sistema javnega sektorja

s sklepom vlade 01002-8/2013/2 z dne 26. 6. 2013 in sestanek sindikatov z  vlado 27. 6. 2013

Spoštovani,

predstavnik Sindikata vojakov Slovenije je 27. 6. 2013 prvič sodeloval na sestanku reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja na katerem ni prejel odgovorov na nam zelo pomembna vprašanja. Niti na
dva posebej izpostavljena vprašanja v priloženem dopisu Sindikata vojakov Slovenije – SVS nismo
prejeli odgovora, ob obravnavi drugih vsebinsko zelo pomembnih področij za pripadnike Slovenske
vojske pa si med vsemi "sindikalisti" nismo uspeli izboriti besede. Na sestanku je bilo preveliko
število sodelujočih in voditi sestanek ob tolikšnem številu udeležencev preprosto ni obvladljivo in zato
je takšen način vodenja sestankov nepošten do predstavnikov, ki zastopajo zaposlene v manj številnih
poklicih, saj med vsemi odprtimi zadevami v omejenih časovnih okvirih izpade, da so za zaposlene v
manj številnih poklicih kot za pripadnike Slovenske vojske za njih zelo pomembna vprašanja
nepomembna. Popolnoma razumemo, da imajo sindikati, ki zastopajo večje število zaposlenih pravico
do več časa v danih časovnih okvirih, a takšen način "sestankovanja" je za nas popolnoma neprimeren.
Opisan način dialoga je neprimeren tudi zaradi same raznolikosti vsebin obravnave, saj se od
predstavnikov sindikatov ne more pričakovati strokovnega poznavanja vseh področij delovanja javne
uprave, kar pa je nujno za tvorno sodelovanje v razpravi kot se vodi. Sodelovanje sindikatov temelji na
prostovoljno svobodnem delovanju in nobeden od sindikatov ni dolžan sodelovati z drugimi sindikati
za razjasnitev posameznih strokovnih vprašanj področij, ki jih ne pozna in mu to niti ni v interesu, saj
zastopa svoje člane iz drugega področja delovanja javne uprave. Medtem ko ima druga stran na
razpolago celoten državni aparat iz vseh področij delovanja javne uprave, ki je dolžan delovati za
pripravo strokovnih podlag vladni pogajalski skupini. Preprost primer medicinskih sester in vojakov
pokaže, da sindikalnega predstavnika medicinskih sester ne zanima delovno področje z vsemi
delovnopravnimi predpisi vojakov in enako velja obratno, siljenje sindikatov v poznavanje vseh
področij delovanja javne uprave ni korektno in pošteno, ob današnjem načinu pogajanj pa je nujno, kar
za SVS ni sprejemljivo, zato vam bomo v nadaljevanju podali za nas sprejemljiv predlog.

Se opravičujemo za vprašanja za katera menimo, da ne sodijo v vaš delokrog, a v področje
odgovornosti zagotovo. Odgovore smo pričakovali na sestanku 27. 6. 2013, a jih nismo prejeli oz. jih
sploh nismo uspeli zastaviti, na predhodna pisna vprašanja (dopis v prilogi) pa nam sploh nihče ni
poskusil odgovoriti in zato jih sedaj zastavljamo vam. Prosimo vas za odgovor na naslednja vprašanja:

1. Kakšen je oz. bi naj bil način sodelovanja oz. delo v okviru socialnega dialoga, po katerem bi naj
država v vlogi delodajalca sodelovala s Sindikatom vojakov Slovenije?

2. Kakšne so načrtovane aktivnosti za odpravo protiustavnosti ZSPJS in posledično KPJS?

3. SVS je na osnovi pravnomočne sodbe preko pooblaščenega odvetnika Petra Kosa na Vlado RS
naslovil zahtevek za izplačilo plačnih nesorazmerij za obdobje 20 mesecev neizplačevanja ¾ le
teh. Minilo je več kot mesec dni od iztečenega roka za izplačilo, s sodbo določenega roka. Zakaj
Vlada RS ne spoštuje sodbe sodišča in članom SVS ne izplača njihovega denarja z obrestmi?



Obrazložitev 1. vprašanja.

SVS je reprezentativen sindikat od 17. aprila 2013. Z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so
potekala pogajanja od novega leta (prvo stavkajočimi in nato vsemi) in še posebej intenzivno, ko je
SVS že bil reprezentativen. Ob zaključku pogajanj je 20. maja bil sklenjen Dogovor o dodatnih
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v
obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014, ki neposredno posega v pravice iz delovnega razmerja
pripadnikov Slovenske vojske. SVS je večkrat pravočasno opozoril na svojo reprezentativnost člana
širše pogajalske skupine iz resornih ministrstev javne uprave mag. Branka Vidiča in obrambe Franca
Javornika, ki sta odgovornost za vabljenje oz. sodelovanje SVS prenašala drug na drugega. Na koncu
je omenjen dogovor je bil sklenjen brez da bi SVS bil o tem obveščen, s tem je bil načrtno in zavestno
kršen Zakon o javnih uslužbencih (26. člen). Zaradi opisanega postopka je SVS na Ustavnem sodišču
zahteval razveljavitev ZSPJS-R, ker je le ta bil po našem mnenju sprejet po nezakonitem postopku.
Ustavno sodišče je zahtevo SVS zavrglo brez odločanja, Sklep Ustavnega sodišča U-I-152/13-6
prilagamo. V SVS imamo občutek, da smo ob nenehnem poudarjanju in podpisovanju dogovorov za
povrnitev zaupanja v pravno državo, v položaju brez vsakršnega varstva pravic, individualno in
kolektivno. Po naših izkušnjah je globoko uveljavljena redna praksa prelaganja odgovornosti med
ministrstvi (javna uprava in obramba), ko to odgovarja visokim državnim uradnikom z namenom
"varčevanja" na račun kršenja predpisov in s tem pravic pripadnikov Slovenske vojske.

Dvotirna pristojnost in odgovornost za javne uslužbence in obrambo je dopustna do neke mere,
nikakor pa ne v celoti, saj ne more pristojen minister za javno upravo odgovarjati za obrambo države,
a preko obstoječega sistema javnih uslužbencev on odreja zmogljivosti oz. finančne vire obrambnemu
ministru, ki pa ima na tem področju zvezane roke. Slovenska vojska se še komaj preživlja, a se ji z
rebalansi proračuna sredstva še kar jemljejo. V Slovenki vojski so prisiljeni v kršenje delovnopravnih
predpisov s tako omejenimi sredstvi in njeno vodstvo nekako razumemo, saj morajo z zakonodajo
dane naloge izvajati v celoti, a takšnega delovanja države ne moremo sprejeti. Menimo, da je podobna
situacija tudi v drugih resorjih in zato tudi podajamo predlog ustrezne rešitve (v prilogi), v katerem je
odpravljena dvotirnost in vgrajena pristojnost in odgovornost ministra za javno upravo do polovice
plus delno za vse resorje, plus pa zaradi resorsko potrebne uskladitve druge polovice plač javnih
uslužbencev, ki bi jo po predlogu v podrobnosti dogovorili strokovno resorni ministri s sindikati
poklicev in dejavnosti, ki delujejo na posameznem resornem področju in zanj tudi odgovarjajo.

Zaradi obrazloženega vas sprašujemo in bi želeli imeti jasno določena "pravila igre" socialnega
dialoga, saj se v SVS bojimo, da bo mnogim pripadnikom s takšnim odnosom do njih počasi dovolj,
mnogi že sedaj kljub krizi zapuščajo enote Slovenske vojske. Gre za slovenske vojake, Slovenija pa
se do njih vede zaničljivo, zato vas prosimo za korekten in pošten odgovor.

Obrazložitev 2. vprašanja.

Rok za odpravo protiustavnosti ZSPJS in posledično KPJS, ko njuna veljavnost na osnovi odločbe
Ustavnega sodišča preneha veljati, se izteče 13. aprila 2014. V SVS na osnovi nedavnih aktivnosti in v
zvezi navedenega sklepa vlade menimo, da želi resorno Ministrstvo za notranje zadeve na protiustaven
način do 13. aprila 2014 izpeljati še vse želene postopke na danes veljaven protiustaven način
sklepanja kolektivne pogodbe. Želene spremembe KPJS nimajo nič skupnega z nezmožnostjo
predvidevanja finančnih posledic, zaradi katerih bi lahko prišlo do nepredvidljivih posledic v primeru
razveljavitve ZSPJS in KPJS, kar je bil osnovni razlog Ustavnega sodišča, da zaradi protiustavnosti
ZSPJS in KPJS ni takoj razveljavil ob izdaji odločbe U-I-249/10-27. Proračun za nadaljnji dve leti je
sprejet in popravljen, zato menimo, da bi bilo pošteno in korektno prvo spremeniti KPJS in ZSPJS ter
nato na podlagi ustavno sprejemljivih rešitev nadaljevati s socialnim dialogom. Vsaka druga pot bo za
SVS predstavljala zavestno in načrtno delovanje visokih državnih uradnikov in vlade v neskladju
z Ustavo Republike Slovenije in kot takšno nelegitimno.

Zaradi opisanega k 2. vprašanju vam podajamo naše stališče o današnjem neustreznem plačnem
sistemu javnega sektorja v Sloveniji, ki se sklepa na protiustaven način, s predlogom ustrezne
ureditve, v prilogi.



Obrazložitev 3. vprašanja.

V samem vprašanju je že podana obrazložitev, kar sami verjetno zelo dobro poznate. Želeli bi le
izpostaviti, da je tudi Sindikat policistov Slovenije enako kot SVS zahteval izplačilo na osnovi
pravnomočne sodbe in njegovi člani enako kot člani SVS še niso prejeli izplačila, to kaže na
uveljavljeno prakso vlade in potrjuje našo trditev, da v Sloveniji izvršilna veja oblasti ne spoštuje
predpisov in sodne veje oblasti.

Napovedujemo in obveščamo vas, da bomo, v kolikor plačna nesorazmerja na osnovi pravnomočne
sodbe in podanega zahtevka ne bodo izplačana v nadaljnjih 15 dneh (do 23. julija), da bomo o tem
nemudoma obvestili evropski parlament, svet, evropski ekonomsko-socialni odbor in odbor regij. V
obvestilu bo jasno poudarjeno, da v Sloveniji izvršilna veja oblasti ne spoštuje pravnomočnih sodb
sodišč in s tem sodne veje oblasti.

Z obvestilom bomo omenjene institucije Evropske unije obvestili tudi o izvajanju Direktive
2003/88/ES („direktiva o delovnem času“), saj se je v zadnjem poročilu (točka 3.2, zadnja alineja,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0802:SL:NOT) institucijam
Evropske unije predvidenim naslovnicam našega obvestila, Slovenija znašla med Španijo, Romunijo
in Bolgarija, za katere je Evropska komisija poročala, da jim še ni v celoti jasno ali so nacionalni
predpisi o stalni pripravljenosti skladni s predpisi Evropske unije. To področje je zelo pomembno za
pripadnike Slovenske vojske in je dejansko v Sloveniji neurejeno do te mere, da tudi Evropski komisiji
ni jasno kako imamo to urejeno v Sloveniji (tudi v Sloveniji ni vsem jasno). Na delovnem sodišču v
povezavi s to problematiko potekata dva kolektivna pravdna postopka, ki ju je sprožil SVS. Iz gradiv
Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo tega področja je razvidno, da se porabi največ
finančnih sredstev za stalno pripravljenost v Slovenski vojski, ker se plačuje pripadnike Slovenske
vojske s to urno postavko za čas, ko so pripadniki Slovenke vojske v službi na delovnem mestu ali na
določenem kraju. Na sestanku 27. junija pa predsednik SVS Gvido Novak sploh ni mogel obrazložit
opisane situacije v zadostni meri, kaj šele, da bi se lahko o poravnalnem predlogu vsaj pogovorili,
predlog smo namreč na poravnalnem naroku podali isti dan dopoldan na delovnem sodišču, kjer ga je
pravobranilka brez zadostnih pooblastil kategorično zavrnila, ne da bi ga sploh pogledala.

V upanju in pričakovanju korektnih odgovorov vas lepo pozdravljamo,

s spoštovanjem, Gvido Novak
predsednik

Priloge:
– Dopis SVS št. 19/2013-6-1 z dne 25. 6. 2013,

Udeležba na sestanku, dne 27. 6. 2013 in odgovor na vaš predlog
– Sklep Ustavnega sodišča U-I-152/13-6 z dne 13.6.2013
– Neustreznost plačnega sistema javnega sektorja v Sloveniji s predlogom ustrezne ureditve
– Poročilo komisije parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij

o izvajanju Direktive 2003/88/ES s strani držav članic
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0802:SL:NOT

Poslano z e-pošto:
– naslovniku;
– poslanskim skupinam PS, SDS, SD, DL, DeSUS, SLS, NSi, NS in nepovezanim poslancem;
– parlamentarnim strankam PS, SDS, SD, DLGV, DeSUS, SLS, NSi;
– slovenskim sindikatom in sindikalnim zvezam ter konfederacijam;
– Ministrstvo za obrambo;
– Vrhovni poveljnik Slovenke vojske;
– Generalštab Slovenske vojske;
– Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo;
– Zveza slovenskih častnikov;
– arhiv.
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